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1. Oplossing bij bevoegdheidsconflicten tussen OCMW’s
Een OCMW dat zich territoriaal onbevoegd verklaart heeft de taak om de steunaanvraag over te maken
aan het volgens hem bevoegde OCMW. De omzendbrief van 8 april 2003 regelt dat wanneer dit
tweede OCMW dat zich territoriaal onbevoegd verklaart, dit aldus een voorgeschreven procedure een
verzoek kan indienen bij de Minister van Maatschappelijke Integratie om ten voorlopige titel een
beslissing te nemen in dit bevoegdheidsconflict. De minister zal binnen de 5 werkdagen een beslissing
nemen over welk OCMW deze steunaanvraag op zich dient te nemen. Op deze wijze blijft de
steunaanvraag niet onbehandeld gedurende een mogelijke gerechtelijke procedure. Deze omzendbrief
vindt u op http://ocmw.fgov.be
2. Omzendbrief inzake de medische hulpverlening om dringende redenen aan asielzoekers die
niet in een onthaalcentrum verblijven
De omzendbrief van 6 mei 2003 regelt de medische hulpverlening (om dringende redenen) aan
asielzoekers die niet in een onthaalcentrum verblijven. Een samenvatting van deze omzendbrief vindt u
in bijlage.
Ondanks dat er een vrij gelijkaardig principe wordt toegepast als bij de regeling inzake de dringende
medische hulp voor vreemdelingen zonder wettig verblijf, willen wij er expliciet de aandacht op vestigen
dat deze omzendbrief handelt over asielzoekers die aldus de organieke OCMW-wet recht hebben op
medische hulp (en niet uitsluitend ‘dringende medische hulp’). U kan deze omzendbrief terugvinden op
www.medimmigrant.be onder wetgeving.
3. Een gecoördineerde omzendbrief inzake gezondheidszorgen aan mensen met een precair of
zonder wettig verblijfsstatuut
Het Medisch Steunpunt Mensen Zonder Papieren is bezorgd dat de verwarrende regeling inzake
gezondheidszorg voor mensen zonder of met een precair verblijfsstatuut de toegang tot de
gezondheidszorg voor deze mensen belemmert. Gezien het groot aantal omzendbrieven terzake is het
moeilijk voor OCMW's en andere diensten om door de bomen nog het bos te zien. Enerzijds is er de
regeling ‘dringende medische hulp’ voor illegale verblijvers (geregeld in het K.B. van 12.12.1996, het
K.B. van 13.01.2003, de omzendbrief van 09.07.2002, de omzendbrief van 27.01.1997 en de
omzendbrief van 24.11.1997). Anderzijds is er de regeling voor asielzoekers (wet van 02.04.1965 zoals
gewijzigd in 2002, en de omzendbrief van 06.05.2003 (die anders moet geïnterpreteerd worden dan er
vermeld staat). U vindt alle reglementaire teksten terug op de website van het steunpunt
www.medimmigrant.be. Het Medisch Steunpunt hoopt om samen met andere organisaties eerstdaags
concrete voorstellen te kunnen formuleren. Wij zullen het niet nalaten om ook de problematiek van de
ontoegankelijke psychiatrische instellingen opnieuw onder de aandacht te brengen.
4. Wijziging in de ziekteverzekering
Door wijzigingen in de ziekteverzekering (KB van 26/02/03 - B.S. 26/03/03) werd onze folder inzake ‘de
ziekteverzekering voor mensen zonder wettig verblijf’ aangepast. Gelieve er rekening mee te houden
dat de bewijslast moeilijker is geworden en dat samenwonenden partners niet meer in regel gesteld
kunnen worden. Ook voor echtgenoten kan de huwelijksakte slechts als bewijs van samenwoonst
dienen indien blijkt dat dit in afwachting van een aanpassen in het rijksregister is. Mogen wij u vragen
om dit in uw beschikbare folders aan te passen.
De RIZIV-omzendbrief van 11 juli 2003 geeft meer duidelijkheid over de bewijsmodaliteiten van een
inschrijving in het Rijksregister zoals voor asielzoekers en andere vreemdelingen bedoeld in het kader
van de ziekteverzekering. U vindt deze omzendbrief eveneens op onze website www.medimmigrant.be.

5. Onredelijke voorwaarden bij de verlenging van een Bewijs van Inschrijving in het
Vreemdelingenregister
In toepassing van het art. 9, lid 3 van de verblijfswet van 15 december 1980 kunnen ernstig zieke
vreemdelingen zonder of met een onzeker verblijfsstatuut een Bewijs van Inschrijving in het
Vreemdelingenregister (= BIVR) bekomen. Gezien dit BIVR vrijwel steeds van bepaalde duur is
(meestal 6 maanden), dient dit verblijfsdocument verlengd te worden indien de ziekte zich nog stelt (en
de behandeling in het herkomstland niet mogelijk is). Bij deze verlenging stelt de Dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ) echter bijkomende voorwaarden die niet realistisch, humaan noch juridisch
correct zijn. De rechtbank van eerste aanleg oordeelde dat (in afwachting van een beslissing van de
Raad van State) de Dienst Vreemdelingenzaken een verlenging van het BIVR moest toekennen op
basis van de medische getuigschriften en zonder rekening te houden met de voorwaarden als ‘niet ten
laste vallen van de Belgische Staat/OCMW’, ‘het bewijs leveren dat alle medische kosten werden
betaald’. Het Medisch Steunpunt heeft aan Minister Dewael gevraagd om de DVZ de instructie te geven
deze voorwaarden niet langer te gebruiken.
6. Medisch zorgverkeer
Midden augustus diende het Medisch Steunpunt Mensen Zonder Papieren een aanvraag in tot een
objectiverend, multidisciplinair onderzoek inzake medische zorgverkeer bij derde landers. Deze
aanvraag kwam terecht op het bureau van Min. M. Arena, Min. M. Verwilghen en Min. R. Demotte. Wij
hopen dat dit wetenschappelijk onderzoek de overheid zal aanzetten tot een adequaat beleid en dat dit
resultaat mee een basis kan vormen voor diverse toekomstige beleidshoudingen.
7. Ethische code voor hulpverleners in het werken met mensen zonder wettig verblijf
Op onze website: www.medimmigrant.be vindt u de ethische code die wij gebruiken bij het
hulpverlenen aan vreemdelingen zonder wettig verblijf. Deze ethische code kan een basistekst zijn die
overgenomen kan worden voor andere soortgelijke initiatieven.
8. Europese samenwerking
In juni kwam AZG, Sensoa en het Medisch Steunpunt samen op een Europees congres georganiseerd
door Aids and Mobility. Het thema was ‘hiv/aids voor mensen met een precair verblijfsstatuut in
Europa’.
Samen met 10 andere Europese landen werd besloten om volgende 3 problemen prioritair te stellen:
continuïteit van zorg voor mensen wiens behandeling en zorg niet gegarandeerd kan worden in de
herkomstlanden, toegang tot gezondheidszorg voor mensen zonder of met een onzeker verblijfsstatuut,
gedwongen testing.
9. Informele ontmoeting tussen Belgische ngo’s, aidsorganisaties en vluchtelingen- en
migrantenwerkingen: mensen met hiv zonder of met een precair verblijfsstatuut.
Het Medisch Steunpunt MZP, AZG, Siréas en Sensoa nodigt wie werkzaam is in een Belgische NGO,
aidsorganisatie of vluchtelingen- of migrantenorganisatie uit op een informele overlegvergadering op 22
oktober van 10u. tot 12u.30 in de lokalen van 11.11.11., vlasfabriekstraat 11, te 1060 Brussel. Het doel
van de vergadering is te onderzoeken welke samenwerking mogelijk is. Kunnen wij dezelfde visie delen
rond mensen met hiv die een precaire of geen wettige verblijfsstatus hebben? Welke rol kan er vanuit
de verschillende sectoren opgenomen worden? Welk standpunt moet de Belgische regering volgens
ons innemen? Hoe kunnen we de publieke opinie sensibiliseren en de problematiek op politiek niveau
aankaarten?
Voor meer informatie kan u contact opnemen met Thomas Demyttenaere, 03/238.68.68 (Sensoa) of
Thomas.Demyttenaere@sensoa.be
10. Vorming ‘dringende medische hulp’
Op 30 oktober 2003 wordt er een vorming over ‘dringende medische hulp’ gegeven aan de vrijwilligers
van De Meeting en in samenwerking met Link~Brussel. Deze vorming wordt opengesteld voor een
beperkt aantal derden. Geïnteresseerden dienen vooraf contact op te nemen met het Medisch
Steunpunt. De vorming wordt in het Nederlands gegeven. Zij start om 18u. en vindt plaats in de
Meeting, Locquenghienstraat 19, 1000 Brussel.
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